Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 05 /16
Den konání
Místo konání
Čas

1. 6. 2016
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise

do
Miroslav Nádvorník
Karel Kalousek
Miloš Menc
František Černík
Jiří Kobza
Radek Novotný
Jan Červenka
Karel Rajman
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

přítomen
omluven
přítomen
omluven
přítomen
přítomen od b. č.3
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
Výjezd ze zóny nového bydlení Na Prokopu – Lidická do ulice Osevní, žádost o
zjednosměrnění, Intranet 10/2016, >>>
4.
parkoviště u DPS ul. J. E. Purkyně – žádost o vyhrazení parkoviště pro obyvatele
DPS, Intranet 11/2016, >>>
5.
ul. Zahájská – žádost o zřízení měření rychlosti jízdy a vyhodnocování dopravních
přestupků. Intranet 12/2016, >>>
6.
ul. Kornická - žádost o řešení křižovatky s ulicí Hrnčířská, Intranet 13/2016, >>>
7.
int. obec Suchá – žádost o řešení vybavení autobusové zastávky, Intranet 14/2016,
>>>
8.
ul. M. Kuděje – žádost o změnu značení křižovatky, Intranet 15/2016, >>>
9.
ul. Lánská – žádost o zjednosměrnění spojovací komunikace pod čp. 6, Intranet
16/2016, >>>
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 6
proti zdržel se 1
ad 2
Usnesení č. DK/13/2016 až DK/18/16 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního
vyřízení.
ad 3
Komise projednala žádost o zavedení jednosměrného provozu na výjezdu z lokality
nového bydlení Pod Prokopem - Lidická na ulici Osevní. Odbor místního a silničního
hospodářství navrhuje spíše regulaci průjezdu označením přednosti v jízdě před
protijedoucími vozidly.
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Kom ise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje označení přednosti průjezdu zúženou částí komunikace ve
směru jízdy do lokality nového bydlení.
usnesení nebylo přijato
ad 4
Komise projednala žádost o omezení parkování v prostoru mezi oběma objekt y
DPS.

DK/19/16

Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje aby Městská policie Litomyšl provedla zmapování situace a
kontrolu dodržování současného dopravního značení. Zpráva bude podána na
dalším zasedání DK.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 1

ad 5

DK/20/16

Komise projednala návrh na zavedení trvalého měření rychlosti jízdy v ulici
Zahájská s vyhodnocováním a postihováním přestupků. Městská policie má
v současnosti již uvedenou lokalitu v plánu na provádění měření dodržování
rychlosti jízdy.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje provádět kontrolu měření rychlosti jízdy prostřednictvím
Městské policie, v budoucnu je možné zvážit zavedení úsekového měření rychlosti.
Výsledek hlasování pro 6
proti 2
zdržel se -

ad 6

DK/21/16

Komise proje dnala připomínky ke značení křižovatky ulic Kornická a Hrnčířská.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje na ulici Kornická v rámc i obnovy VDZ nástřik symbolu P 4
k vodorovným příčným čarám.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 1

ad 7

DK/22/16

Komise projednala žádost OV obce Suchá na lepší vybavení autobusové zastávky
pro integrovanou obec.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje projednat v investiční poradě vedení města zpracování
projekčního návrhu na dovybavení prostoru zastávky o nástupní a výstupní plochy a
jejich napojení na budovu čekárny.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 8

DK/23/16

Komise projednala žádost o označení možnosti výjezdu cyklistů z ulice M. Kuděje
vlevo do vyhrazeného protisměrného pruhu pro cyklisty v Gregorce.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje doplnění E 13 „Mimo cyklisty“ pod značku C 3a.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 9

DK/24/16

Komise projednala žádost o zjednosměrnění spojovací komunikace ulic Na Lánech a
Lánská ve směru jízdy do ulice Lánská.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zjednosměrnění provozu dle žádosti a návrhu obyvatel lokality.
Výsledek hlasování

pro 7

proti -

zdržel se 1

různé
Komise byla seznámena s navrženými změnami dopravního značení a stavebního
uspořádání místní komunikace v ulici Vodní valy. Dne 2. 6. proběhne v této
záležitosti jednání obyvatel lokality s vedením města. Dopravní komise se bude
v budoucnu případně zabývat až výsledky uvedeného jednání.
Dokument
ev. číslo OS/1316/R

STATUT, JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA

© T ento dokument je vlastnictvím Měs ta Litomyš l a jeho š íření v jakékoliv formě bez s ouhlas u
sc hvalovatele je zakázáno. Každý zaměs tnanec odpovídá za to, že prac uje s platnou verzí dokumentu ©

Vydání 1
Strana 2 z 3

Město Litomyšl
Rada města

V Litomyšli dne 3. 6. 2016
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 3. 8. 2016 v 16:00.
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